L'índex de desenvolupament humà i la informatització
L’Organització de les Nacions Unides (ONU) cada any elabora un informe on
s’analitza el grau de desenvolupament dels diferents països del món. En diuen
l’índex de desenvolupament humà (IDH). Actualment, per a calcular l’IDH es
tenen en compte molts i variats paràmetres. Anys enrere, per saber el grau de
desenvolupament dels pobles es feia servir un sol valor que era la renda per
càpita dels seus habitants. Deien que a més riquesa (acumulació) més
desenvolupament.
De mica en mica el PNUD (Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament) va anar introduint nous elements d’anàlisi per a determinar
l’IDH, com ara el grau d’alfabetització, l’índex de mortalitat abans dels 5 anys
de vida, la mortalitat de les dones en el moment del part, l’accés al sistema de
salut per part de la població, l’accés a l’aigua potable, etc.
Fou a l’any 2002 que per estudiar l’índex de desenvolupament humà (IDH) del
tots els països del món, el sistema de l’ONU va introduir un nou paràmetre que
es el grau d’informatització d’un poble.
Es diu que els països pobres que tinguin accés als coneixements informàtics i
als seus corresponents equips sortiran abans de la pobresa que no pas els que
no estiguin infomatitzats.
La informatització d’una societat té, de ben segur, una relació directa amb les
possibilitats d’augment de les seves capacitats (de gestió, de coneixement,
etc.) i, per tant, de sortir abans que d’altres del forat negre del
subdesenvolupament.
Per tot això, la Trueta va decidir de recollir equips informàtics que la nostra
societat , la societat de l’opulència rebutja per obsolets.
Vam crear el CRI (centre de recuperació informàtica) per poder transferir els
ordinadors a projectes concrets de l’àmbit de la salut, de les universitats i de
l’escola de països en vies de desenvolupament.
A la Trueta creiem que la transferència de tecnologia informàtica possibilitarà
que els pobles en vies de desenvolupament surtin abans de la pobresa.
Ens ho creiem.
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